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UCHWAŁA NR XIII/122/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 

230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777), Rada Miejska w Drawsku 

Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje  się  regulamin  targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 
8 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się § 2 uchwały Nr XIX/186/2000 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 2 czerwca 2000 r. 
w sprawie lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego zmienionej uchwałą Nr XXIII/230/2000 Rady Miejskiej 
w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego. 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  w terminie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/122/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 29 września 2011 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DRAWSKU POMORSKIM PRZY UL. OBROŃCÓW 
WESTERPLATTE 8 

§ 1. 1. Regulamin  targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskiem  przy  ul. Obrońców Westerplatte  8,  zwany 
dalej „regulaminem” określa zasady i tryb korzystania z targowiska zlokalizowanego w Drawsku Pomorskim przy 
ul. Obrońców Westerplatte 8, pomiędzy ulicami: Brzozową, Józefa Piłsudskiego, Polną i Obrońców Westerplatte, 
zwanego dalej „targowiskiem”. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkie korzystające z targowiska podmioty. 

§ 2. 1. Targowisko jest czynne codziennie. 

2. Administratorem targowiska jest Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim. 

§ 3. Na  targowisku  sprzedaż  mogą  prowadzić  osoby  fizyczne,  prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  nie 
posiadające osobowości prawnej. 

§ 4. 1. Na  targowisku  mogą  być  sprzedawane  wszystkie  dopuszczone  do  obrotu  towary  z wyjątkiem  tych, 
których sprzedaż jest zabroniona na podstawie przepisów szczególnych. 

2. Sprzedaż  na  targowisku  może  być  prowadzona  ze  straganów,  stolików,  pawilonów,  straganów  typu 
„szczęka”, namiotów, przyczep, pojazdów samochodowych, koszy, z ręki itp. 

§ 5. 1. Sprzedający  nabywa  prawo  do  prowadzenia  sprzedaży  na  targowisku  z chwilą  dokonania  opłaty 
dzierżawy (dotyczy pawilonów, „szczęk”) lub wniesienia dziennej opłaty targowej. 

2. Opłatę targową pobiera inkasent wyznaczony w uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. 

3. Zasady poboru opłaty dzierżawy regulują przepisy odrębne. 

4. Stanowiska handlowe i miejsca postoju dla pojazdów wskazuje sprzedającemu inkasent opłaty targowej. 

5. Sprzedający może zajmować tylko stanowisko lub stanowiska, za które uiścił dzienną opłatę targową. 

§ 6. 1. Administrator  targowiska  jest  odpowiedzialny  za  właściwe  funkcjonowanie  targowiska,  obejmujące 
w szczególności: 

1)utrzymanie w należytym stanie  tablicy  informacyjnej  targowiska, w tym wywieszenie  regulaminu  targowiska, 
informacji o aktualnych stawkach opłaty targowej i wyznaczonych do jej poboru inkasentach, 

2)wyznaczenie  pracownika  odpowiedzialnego  za  utrzymanie  czystości  i porządku  na  terenie  targowiska 
i bezpośredni nadzór nad wypełnianiem przez niego powierzonych w tym zakresie obowiązków, 

3)udostępnienie  osobom  korzystającym  z targowiska  odpowiednich  pojemników  na  odpady,  umożliwiających 
segregację  odpadów  opakowaniowych  na  uzgodnionych  ze  sprzedającymi  zasadach,  zgodnych 
z obowiązującym w gminie systemem gospodarki odpadami oraz organizację opróżniania tych pojemników, 

4)dokonywanie napraw bieżących związanych z eksploatacją targowiska, 

5)dbałość o przestrzeganie przepisów regulaminu targowiska, 

6)zgłaszanie  właścicielowi  targowiska  wszelkich  awarii  i nieprawidłowości,  których  usunięcie  w ramach 
bieżącego administrowania okaże się niemożliwe, 

7)zgłaszanie  do  Powiatowej  Stacji  SanitarnoEpidemiologicznej  w Drawsku  Pomorskim  lub  Komendy 
Powiatowej  Policji  w Drawsku  Pomorskim  faktu  sprzedaży  towaru,  co  do  którego  zachodzi  uzasadnione 
podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia. 

2. Administrator  może  wyznaczyć  na  terenie  targowiska  stanowiska  handlowe  poprzez  ich  graficzne 
oznaczenie. 
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§ 7. 1. Prowadzący sprzedaż na targowisku zobowiązani są do: 

1)uiszczenia dziennej opłaty  targowej  lub opłaty dzierżawy (dotyczy korzystania z pawilonów  i straganów  typu 
„szczęka”), 

2)posiadania  przy  sobie  dokumentów  uprawniających  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  handlowej, 
produkcyjnej  lub  usługowej  (jeśli  dotyczy)  oraz  potwierdzenia  wniesienia  dziennej  opłaty  targowej 
(wyłącznym  dowodem  uiszczenia  opłaty  targowej  jest  pokwitowanie,  które  należy  zachować  do  chwili 
opuszczenia zajmowanego w danym dniu stanowiska handlowego), 

3)oznakowania punktu sprzedaży poprzez umieszczenie informacji zawierającej nazwę i siedzibę przedsiębiorcy 
lub imię i nazwisko sprzedającego (dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami), 

4)utrzymania  czystości  w obrębie  zajmowanego  stanowiska  handlowego,  pawilonu  i straganu  typu  „szczęka”, 
zarówno  w czasie,  jak  i po  zakończeniu  sprzedaży,  w tym  usunięcia  odpadów  powstałych  w związku 
z prowadzoną  na  targowisku  działalnością  w sposób  zgodny  z obowiązującymi  w zakresie  gospodarki 
odpadami przepisami prawa. Opakowania po  sprzedanych produktach należy usuwać do ustawionych w tym 
celu pojemników na segregowane odpady opakowaniowe lub – po uprzednim uzgodnieniu z administratorem 
targowiska  gromadzić w ustalony sposób w celu przekazania do segregacji, 

5)naprawy szkód wyrządzonych w trakcie korzystania z targowiska, 

6)przestrzegania  niniejszego  regulaminu  oraz  przepisów  obowiązującego  prawa,  w szczególności  sanitarnych, 
porządkowych, przeciwpożarowych oraz  innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących obrotu 
towarowego. 

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, 
aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów. 

§ 8. Na targowisku zabrania się: 

1)ustawiania  i dobudowywania własnych  urządzeń  pomocniczych wykorzystywanych w związku  z prowadzoną 
sprzedażą oraz pozostawiania ich po zakończeniu sprzedaży bez zgody administratora targowiska, 

2)wieszania reklam bez zgody administratora targowiska, 

3)pozostawiania na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie czystości i porządku, 

4)zanieczyszczania targowiska i przyległych terenów. 

§ 9. 1. Do kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu uprawnieni są: 

1)pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w Drawsku  Pomorskim  działający  na  podstawie  upoważnienia  Burmistrza 
Drawska Pomorskiego, 

2)Straż Miejska, 

3)Policja. 

2. Na  żądanie  kontrolującego  sprzedający  winien  okazać  ważny  dowód  uiszczenia  opłaty  targowej 
(pokwitowanie)  lub  opłaconej  dzierżawy,  dokument  upoważniający  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej 
(jeśli dotyczy). 

§ 10. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska można zgłaszać: 

1)administratorowi targowiska: na nr tel.: 94 36 334 47, 

2)właścicielowi  targowiska:  na  nr  tel.:  94  36  334  85  w.  213  lub  w Referacie  Spraw  Społecznych  Urzędu 
Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, pok. 213, od poniedziałku do piątku w godz. 
700  1400 . 
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Uzasadnienie

Prowadzenie targowiska należy do zadań własnych gminy (art. 7, ust. 1, pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym – 
Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami),  służących  zaspokajaniu  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty 
samorządowej. Do organizacji  i zarządzaniu targowiskiem potrzebna jest uchwała rady gminy (art. 40, ust. 2, pkt 
4 ustawy  jw.),  która  powinna  zawierać  ustalenia  w zakresie  podziału  kompetencji  pomiędzy  właścicielem, 
administratorem  i osobami  korzystającymi  z targowiska.  Te  kompetencje  powinny  określać  zarówno  prawa  jak 
i obowiązki  tych  osób  z uwzględnieniem  obowiązków  związanych  z zapewnieniem  czystości  w czasie  i po 
zakończeniu  sprzedaży,  ograniczenia  odnośnie  umiejscowienia  stoiska  handlowego,  form  sprzedaży,  a także 
wskazaniem  miejsca  i procedury  wnoszenia  skarg  i wniosków  związanych  z funkcjonowaniem  targowiska. 
Niniejszy  regulamin  zawiera wszystkie  te  elementy  i porządkuje  dotychczas  nieuregulowane  zasady  korzystania 
z miejskiego targowiska w Drawsku Pomorskim. 


